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OBESITAT I LI.AGUES VARICOSES TURPIDES
DE LES CAMES

pels

Drs. Jaurne i Jesus Noguer i More

i.a.-Els trastorns circulatoris dels membres inferiors , aixi corn

qualsevol alteracio bioquimica del medi intern , influeixen conside-

rablement l'etiologia , ] a uatogenia i la curacio de les ulceres tur-

pides de les carries.
2.a-L'obesitat es, des dell punts de vista esmentats , una causa

d'un interes molt remarcable . perque produeix o s'acompanya de:

a) ,Alterations quimiaues hum orals, ja sigui per autointoxica-

cio exogena o endogena (alimentaria , estercoremia , colem`'a, reten-

cio clorurada i dels productes intermediaris del metabolisme), per

hiperglucemia , per modific^cions coloidals o ioniques, per dismi-

nucio del pH de la sang, etc.

b) Modifications endocrino -vegetatives (alteracions de la ti-

roide , gonades , fetge, pancrees , hipofisi, inestabilitat vegetativa, et-

cetera).

c) Modifications en la sensibilitat cellular no electiva, ja que

l'alteracio humoral dun aparellada una accio biocellulotropica anor-

mal per exces o per defecte , amb la consegiient alteracio del poder

defensiu cutani.

d) Modifications vaso-motores , per desequilibri vago-simpa-

tic, alteracio del metabolisme del calci, etc.
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e) Insuficiencia cardiaca o renal per manca de reaccio hiper-

funcional del cor enfront l'augment de massa somatica a irrigar,

o estat de meiopragia per esgotament.

3.a-Quan les llegues de les cames recauen en un individu obes,

generalment la baixa de pes juntament amb la normalitzacio me-

tabolica, milloren o curen espontAniament aquelles 1lagues, al marge

de tot tractamen local.

4.11-Entre els tractaments emprats per aprimar, sembla que els

que obren mes favorablement sobre la circulacio i extasi vends i

limfatic de les cames varicoses, son els que actuen contra l'auto-

intoxicacio organica; el mateix direm quan cal emprar les opote-

rapies tiroidiana i hipofisaria.

5.a-L'index diferencial oscil-lometric de les extremitats infe-

riors estudiat en posicions extremes, es regula progressivament cn

alguns casos, i de faiso parallela a la baixa de pes.

6.a-El manteniment de la baixa de pes, junt amb els altres

mitjans emprats per a la regulacio de la circulacio - compressio i

contencio de les parets venoses per evitar el repos, metode bioqui-

netic, etc.-, son indispensables per a evitar el seu retorn o reci-

diva.


